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Mærkedage
Ankerposten kommer 4 gange om året

Fødselsdage 2019

Det Maritime Hus
Ved Havnen 18, 6100 Haderslev.

Vi Kipper med flaget
Bestyrelsen
Formand
Svend Folke Detlefsen
folkert@outlook.dk

30868696

Næstformand
Stig E.G. Winther
bblangeberg@gmail.com

50933949

Kasserer
Carl-Erik Knudsen
ce.knudsen@mail.com

24640271

Bestyrelses medlem
Egon Selch
kroager@pc.dk

24916784

Slopbestyrer
Per Koustrup
peko@haderslev.dk

21656909

Bestyrelsesmedlem
Peter Johan Orbesen
pol@fwh.dk

22985827

Bestyrelsesmedlem
Poul Emil Schmidt
pmil@pmil.dk

65 år.
Per Frødstrup

3. maj

70 år.
Henrik Kvist- Henriksen

26. juni

--------------------------------------------------------------------

40171345

Bestyrelsessuppleant
Willy Hussmann

23454748

Bestyrelsessuppleant
Leif Bruun Eriksen

61728553

Redaktør
John Guul
jpguul@hotmail.dk

----------------------------------------------------------------

30314433

Vores hjemmeside:
www.haderslevmarineforening.dk
Webmaster
Poul Erik Kjær
20405242

Haderslev Marineforenings konto

Reg Nr. 2450
Konto Nr. 4385-986 152

Hvem har ordet.

Så fik vi overstået vores admiralsforsamling, som alle ved, var det kun vores
formand der blev udskiftet, så det var meget enkelt, og Svend er tilbage i
maskinen igen. Held og lykke fremover.

En lille vits.
Nå, Bent! Hvordan har du fået det blå øje?
Af at hoste!
Af at hoste! Hvordan?
I et klædeskab!

Har de kun hvide kondomer? Spørger kunden på apoteket.
Nej, nej, vi har også gule, grønne, røde og …
For at sige sandheden! Afbrød kunden. – så vil jeg gerne have nogle sorte.
Min bedste ven er død, og nu skal jeg på kondolence besøg hos hans enke!
Ankerpost indlæg
Haderslev Marineforening står i år for en stor udfordring. Den 31 december udløber vores
lejekontrakt med Haderslev kommune. Seks måneder før, kan vi begynde at forhandle med
Kommunen. Hvad der kommer ud af det, er stort spørgsmål. Min personlige indstilling er
dog, at vi kan fortsætte på havnen, da der ikke er nogen udvikling på havnen lige nu. Det der
kan blive et problem er huslejen, vi har ikke penge til at den kan stige. Overskuddet i år var
jo ikke overvældende. jeg kan kun opfordre jer til, at møde op ved arrangementerne i Det
Maritime Hus.
Jeg vil hermed også sige tak til De medlemmer af Marineforeningen og Støtteforeningen
for det arbejde i udfører. Ud fra lejekontraktens betingelser, bliver huset godt vedligeholdt
og arrangementerne bliver udført tilfredsstillende.
Venlig Hilsen Svend

Aktiviteter 2 kvartal 2019
Marinestuen vil være åben for samvær alle normale lørdage kl. 10-14.

April.:
Torsdag d. 04. kl.19.00

Ulkeaften

Torsdag d. 11. kl.19.00

Ulkeaften

Lørdag d. 13. kl.11.30

Marinestuen, let frokost + 1 genstand
Pris kr. 50.-

Fredag d. 26. kl.18.30

Fællesspisning gule ærter m/tilbehør og
Dessert

Husk lørdag d.27 april er Marinestuen lukket
Maj.:
Torsdag d. 09. kl. 19.00

Ulkeaften

Onsdag d. 15. kl. 09.00

Sejlads med Herkules fra Kolding Havn
Nærmere besked, senere.

Torsdag d. 23. kl. 19.00

Ulkeaften afslutning.

Juni.:
Lørdag d. 15

Udflugt – Rømø – Sild, nærmere besked
Gives senere.

Foreningen håber på stor deltagelse. Vi er altid glade for
at se jer, så bak op om det store arbejde, som de frivillige
laver. Det hjælper også på økonomien.

